
P  O  S  U  D  E  K
vedoucího na diplomovou práci

Jméno a příjmení studenta:  Viktor Mácha
Téma diplomové práce: Novodobá medializace Boha ve světle theologické reflexe
Vedoucí práce: Doc. ThDr. Jiří Vogel Th.D.
Termín odevzdání posudků /2x/: do pátku 13.5.2011

V Praze 12.5. 2011

Obsahová strana práce:
Diplomová práce Viktora Máchy je věnována kritice fenoménu vstupu marketingových metod 
skrze moderní komunikační prostředky (internet, televize, rádio, počítačové hry apod.) do 
současného náboženského prostoru. Toto kritické zaměření se odráží již v samotném názvu 
práce Novodobá medializace Boha ve světle theologické reflexe, který Mácha volí úmyslně, 
neboť jím hodlá odlišit křesťanské misijní a evangelizační činnosti, pro něž by se hodil spíše
výraz „zvěstování“, od metod, které jsou s to proměnit obsah zvěstování v reklamní produkt.
Oceňuji, že Mácha svůj záměr podrobně vysvětlil jak v úvodu, tak v první kapitole věnované 
použité terminologii. Přesto jsem např. zcela nepochopil souvislost Rahnerova výroku včetně 
dalšího textu na konci výkladu pojmu „Bůh“. K tomu by se autor mohl vyjádřit během 
obhajoby.
Centrum práce je věnováno analýze a hodnocení působení reklamních agentur v oblasti šíření 
křesťanské zvěsti a prostředkům, které ke své práci používají. Osobně považuji shromážděný 
materiál za velice zajímavý. V souvislosti s hodnocením této části práce by se autor mohl 
vyjádřit k otázce, proč učinil zrovna takovýto výběr materiálu.
Ačkoli práce může na první pohled působit jen jako studie věnovaná jednomu ze 
společenských fenoménů, objevuje se v ní řada hlubokých otázek, ke kterým by se teologie 
měla vyjadřovat. Např. je možné učinit z Boha produkt distribuovaný stejným způsobem 
„jako prací prášek“ nebo z člověka hledajícího duchovní hodnoty potenciálního zákazníka 
církve? Kam zmizela náboženská hodnota člověka, když je pro distributora odbyt produktu 
důležitější než ten, který jej přijímá? Do jaké míry se takovéto věci dějí anebo i děly v 
dějinách křesťanského zvěstování, akorát nebyly tak zřetelné jako dnes?

Formální stránka:
Po formální stránce mám dvě výtky. První z nich se týká některých spíš informativních 
poznámek, které by měly být spíše součástí textu, nebo by vůbec nemusely být uváděny. 
Druhá se týká většího množství chyb a překlepů. 

Závěr:
Přes některé výše uvedené výtky se mi práce dobře četla, jde o originální text, který může 
sloužit jako podnět k hlubší teologické reflexi. Navrhuji známku – výborně.




